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EKONOMIA 
NË FERIZAJ

Krijimi i Zyrës për tërheqje të investimeve të huaja direkte 
dhe promovimi i Ferizajit si qytet i biznesit.

1

Krijimi i Qendrës së Panaireve; Promovimi dhe zhvillim i 
eksportit në sektorin e mobileve dhe metal-punuesve 
në tregje botërore, për t’i ndihmuar kompanitë vendore 
të jenë konkurrues me kompanitë evropiane.

2

Krijimi i një zone ekonomike në veri të qytetit, dhe 
planifikimi i një zone tjetër ekonomike në anën 
jugore të qytetit.

3

Përkrahja e prodhuesve vendorë, që çdo vit të jenë nëpër 
panaire dhe punëtori evropiane.

4



ARSIMI 
NË FERIZAJ

Shujta falas për të gjithë fëmijët nga klasa e I-rë deri tek 
klasa e V-të dhe për nxënësit e klasave të 6-9 në shkollat
e përfshira në mësimin tërëditor.

11

2

Kënde të leximit dhe laboratore në çdo klasë 9 vjeçare 
(kimi, fizikë, biologji).

2

3

Çerdhe publike, çdo 24 muaj nga dy çerdhe.3

Sigurimi i pajisjeve teknologjike për secilin kujdestar, 
brenda 24 muajve, dhe për secilin mësimdhënës brenda 
4 viteve.

4

Krijimi i kopshtit botanik pranë zonës së shkollave.5



INFRASTRUKTURA 
NË FERIZAJ

Zgjedhja e problemit të mungesës së ujit përmes krijimit 
të ujëmbledhësit në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor, dhe zgjidhja fshat për fshat e 
problemit të kanalizimit.

11

Trotuare funksionale, ndërtimi aty ku nuk ka dhe lirimi i 
trotuareve të zëna, si dhe krijimi i shiritave për çiklizëm.

2

Vendkalime për personat me aftësi të kufizuara 
(ndërtimi i pjerrinave, i trotuareve dhe taktoreve për të verbërit).

3

Krijimi i hapësirave për parkingje në çdo lagje, sipas 
modeleve moderne (vertikale), dhe zgjerimi i ndriçimit publik 
në qytet dhe fshatra.

4

Funksionalizmi i transportit ndërurban, krijimi i linjave të 
rregullta në fshatrat ku mungon trafiku urban, si dhe krijimi 
i linjës së trafikut turistik për Jezerc dhe parkun e qytetit.

5



AMBIENT 
I GJELBËRT NË 
FERIZAJ

BUJQËSIA 
NË FERIZAJ

Stimulimi përmes subvencioneve i politikave të 
gjelbërta në qytet.

1

Shpërndarje e drejtë e subvencioneve dhe program i 
ndershëm subvencionimi për fermerët.

1

Mbështetje të drejtpërdrejtë bletarëve dhe kultivuesve të 
kulturave të vogla bujqësore.

2

Krijimi i një fondi emergjent për Bujqësi, në rast të fatkeqësive 
natyrore.

3

Krijimi i infrastrukturës moderne për tregjet e reja dhe tregjet 
mobile, për plasman të prodhimeve vendore.

4

Mbështetje e kompanive që merren me riciklim dhe 
ruajtje të natyrës.

2

Vendosja e paneleve solare nëpër shkolla, përmes 
donatorëve të jashtëm.

3

Parqe në çdo lagje dhe investime solare.4

Do të shpallim fshatin më të pastër çdo vit, dhe do të ketë 
një Grant Investimi në komunitet.

5



KULTURA-SPORTI 
NË FERIZAJ

Shtimi i fondit të librave dhe restaurimi i bibliotekës 
“Sadik Tafarshiku”, si dhe hapja e një biblioteke të re 
në qytet.

1

Restaurimi i brendshëm i teatrit “Adriana” brenda 
24 muajve.

2

Restaurimi i Arkivit dhe ruajtja e dokumenteve sipas 
modelit dixhital (dixhitalizmi) sipas ligjit (Arkivi dixhital).

3

Ndërtimi i objektit të ri për Muzeun e Qytetit.4

Ndërtimi i Qendrës olimpike të qytetit - parkut rekreativ, 
pranë zonës edukative-arsimore.

5

Mbështetja e klubeve sportive në Ferizaj dhe kthimi 
i lavdisë së Ferizajit si qytet i sportit. Renovimi dhe 
vendosja e ngrohjes në palestrën e sporteve “Bill Clinton” 
brenda 36 muajve.

6



TRANSPARENCA, 
MIRËQENIA 
SOCIALE NË 
FERIZAJ

Themelimi i Drejtorisë së Inspeksionit.1

Modernizimi i shërbimeve të ofiçarisë, dhe prokurimi 
sipas modelit të transparencës radikale, si dhe instalimi i 
sistemit të gjurmimit të lejeve ndërtimore sipas modelit 
“Permit Tracking System”

2

Transparenca komunale 100%; publikimi i lejeve të 
ndërtimit dhe i vendimeve të tjera të Kuvendit dhe 
kryetarit në vebfaqen e Komunës, si dhe nëpër pika të 
përshtatshme për këtë qëllim (Zyra të Vendit nëpër 
fshatra etj).

3

Punësim sipas modelit të anonimitetit, që është provuar 
në shtetet e BE-së.

4

Ndërtimi i Kuzhinës popullore për të pastrehët dhe i 
Shtëpisë së të Moshuarve dhe i Qendrës për Personat me 
Aftësi të Kufizuara. Zhvillimi i programit për integrimin e 
këtyre grupeve në shoqëri, dhe zbatim i ligjit për punësimin 
e tyre.

5

Ndërtimi i një Qendre të denjë Sociale për nevojtarët,
të pastrehët që aktualisht janë në Dubravë.
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TURIZMI DHE 
RINIA NË FERIZAJ

SIGURIA DHE 
EMERGJENCA NË FERIZAJ

Investim në infrastrukturën përcjellëse në zonën 
turistike të Jezercit dhe Burrnikut;

1

Instalimi i hidrantëve në zonën urbane 
(plan për mbrojtje nga zjarri);

1

Krijimi i stacioneve të brigadës së zjarrfikësve sipas numrit 
të banorëve, dhe mbulimi i shujtave për zjarrfikësit

1

Krijimi i ministacionave për emergjencë në zonat 
rajonale të fshatrave (Sazli; Mirosalë, Greme, Nerodime).

1

Krijimi i guidave turistike dhe hartës turistike të qytetit2

Qendra për orientim në karrierë, që të sigurohemi 
për lidhjen e shkollës profesionale me punësimin;

3

Funksionalizim i Qendrës së Inovacionit dhe lidhja me 
Qendrën sipas konceptit Silicon Valley.

4




